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Leder: Jeg gleder meg alltid til å komme opp igjen til Trondheim igjen etter ferier hjemme, og denne var ingen unntak.
Siden sist styremøte har jeg sammen med styret fått levert ut julekort rundt om på NTNU, vi stilte opp med pepperkaker og
julemusikk og gikk i grupper sammen, veldig koselig. I juleferien har jeg fått jobba mye med forberedelser til SKE med god
hjelp fra Ninas iherdige innsats med å lage how-to-dokumenter og oppskrifter i Nablabanken. Jeg har kommet godt i gang
med erfaringsskrivet mitt, som jeg nå innser var mer jobbe enn forventa. Jeg har også så vidt begynt å se på hva som er
relevant å flytte fra styredriven vår og over til Nablabanken. Årets styre har jo hatt mye nyttig erfaring med mottak av
internasjonale studenter, så jeg håper at jeg klarer å få videreført noe av denne erfaringen til neste styre. I tillegg fikk jeg
sammen med Nina utarbeidet en forretningsorden som skal bli et lovendringsforslag til SKE.
Nestleder:
Endelig igang igjen! Det nye semesteret blir supert, og jeg gleder meg til mer Nablagreier. I slutten av juleferien har jeg fått
gjort en del administrative greier; booket rom, laget lister, lagt til komponenter ii Nablabanken, osv. Nå blir det jobb med det
administrative frem mot SKE, og det planleggingsmessige frem mot Planckuke. Jeg fikk også gleden av å igjen, sammen
med Silje, presentere Nabla for de nye utvekslingsstudentene. Mange var gira, og jeg håper på at vi klarer å bygge opp et
internasjonalt miljø i Nabla.
Faddersjef
Har skrevet mesteparten av erfaringsskrivet og gleder meg til å gi den stafettpinnen videre. I tillegg har jeg sett på
mulighetene rundt styrevors før revyen og satt prokom på oppgaven med å lage en fresh semesterkalender.
Økonomiansvarlig Føles rart ut å skrive RRT igjen! Jeg har drodlet mye med budsjett og erfaringsskriv i løpet av
eksamensperioden og i jula. Ellers har det vært mye div som måtte gjøres før regnskapsåret var ferdig; regnskap for
november, mva for sep-okt 2019, rapporter til SR-IE og SR-NV, planlegge møte med Økonomisk forum, og litt sånn div
utlegg mellom forskjellige konti. Det er først nå i januar at arbeidet intensiveres enda mer frem til SKE.
Ambassadør: I ferien har jeg ryddet i Educom-driven, skrevet og oppdatert erfaringsskriv for diverse arrangementer,
finpusset eget erfaringsskriv, skrevet stillingsbeskrivelse, skrevet årsberetning, og ikke minst forsøkt å sette meg inn i
regnskapet til Educom! Med så flink økonomiansvarlig som vi har i Educom har jeg chilla ganske hardt på den fronten frem
til nå. Jeg har også lagt småplaner for starten av semesteret, og jobber med å få på plass første Educom-møte. Har også
kontaktet NumFys i forbindelse med et numpy-kurs, noe det virker som det kan bli behov for ganske tidlig i semesteret.
BN-sjef: I juleferien har jeg jobbet med å forberede den siste perioden min som BN-leder. Det må skrives erfaringsskriv og
årsberetning. Fremover er det eurêka som gjelder, og jeg gleder meg til å høre mer fra eurêkakom hvordan prosessen går, det
nærmer seg! Jeg skal avholde medarbeidersamtaler for å evaluere perioden min, jeg er veldig spent på å få tilbakemelding fra
kmmitéen. Det blir veldig morsomt å komme i gang igjen!
Arr. sjef: Lenge siden jeg har skrevet RRT nå, så vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Før skoleslutt var Arrsjef sin oppgave
å dra alt i havn ift. eksamensfesten. Litt stress var det, og mer jobb med 140 påmeldte enn i vår da det var nærmere 100, men
veldig gøy når det ble så vellykket. Jobbet hardt med å finne noen som kunne være julenisse, men endte med at jeg selv
måtte være. Det gikk overraskende bra. Lokalet(Nardo klubbhus) var helt perfekt og anbefales til flere arr. Feks 17. Mai
frokost. Etter eksamensfesten fikk jeg satt meg ned med økonomiansvarlig noen timer på kontoret for å fikse både utlegg og
diverse. I jula har tiden gått til Åre og spørsmål rundt dette. Har også sett på Max Party som har endt opp med å bli litt
tricky, men det ordner seg nok. Har også skrevet erfaringsskrivet ferdig og brukt tid til å rydde i drive og sette opp
slack-workspacen til neste arrsjef. Vemodig arbeid. Tenk, om en mnd er det valg, hjelp!

Kjellersjef: Kjenner at det er litt for lenge siden jeg skrev sist RRT, har nesten glemt hvordan det gjøres. Siden sist RRT
(som vil si i midten av november) så har jeg skrevet mange erfaringsskriv både for arrangementer og for stillingen min som
Kjellersjef. I tillegg har jeg brukt en del tid på å organisere gamle erfaringsskriv som skal legges i Nablabanken etterhvert.
Ellers i Kjellerstyret har det vært veldig rolig i løpet av ferien som har vært ganske deilig. Vi åpner dørene på Kjellern
allerede på torsdag for visning av Nablarevyen 2019. Tror jeg snakker på vegne av hele kjellerstyret når jeg sier at vi gleder
oss til å servere drikke til nablakomponenter igjen!
Websjef:
Har forsøkt å ta fri fra verv i ferien også, men når jeg sjekker commitloggen ser jeg jo at det ikke har vært helt fri fra
nablaweb. Har også kommet godt i gang med erfaringsskrivet.
Redaktør: Sist jeg skrev RRT var i midten av november, og som redaktør så har jeg nok ikke tatt så mye fri siden det nei.
Novemberutgaven ble finpusset, trykket og sluppet, og jeg kunne dermed si meg svært fornøyd med høstens utgaver. Etter
dette var det eksamensperiode, hvor jeg hadde jobben å fotografere og redigere styrets julekort, som tok mer tid, men også
var mye mer gøy enn jeg hadde trodd. I juleferien har jeg hatt ansvaret å lage og trykke Årekompendiet, som var en perfekt
aktivitet å ha på toget opp til Trondheim igjen. Doodle, møteinnkalling og planlegging er i gang for februarutgaven, som
altså blir min aller siste utgave som redaktør!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros: WebKoms julekalender!
Ros: eksamensfesten
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Orienteringssaker
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Siste innspurt
Silje
Nå er det en måned og en uke til det blir valgt nye styremedlemmer og litt over to måneder til sittende styre går av.
Dato for våropptak
Silje
Infomøte om undergrupper blir torsdag 13. februar. Fristen for å søke undergrupper blir søndag 16.
februar.Kranglemøtet blir mandag 24.februar. Inn/ut arrangeres fredag 13.mars.
Rombooking vår 2020
Gløs har blitt enda fullere og man må være ute i god tid for å få booket et rom.

Anders

Mottak av internasjonale studenter i vår
Silje/Magnus
Det har allerede vært et infomøte med IE-fakultetet, hvor Silje og Anders representerte Nabla. På fredag er det
informasjonsmøte for NV-fakultetet og Styret skal arrangere en internasjonal kontortid kl 12. Det er også planer
om å ha en fest for internasjonale studenter på kjelleren den 29.januar i samarbeid med andre linjeforeninger.
Klistremerkekonkurranse, utvidelse av frist
Frederick
Styret har fått inn fire utkast til nytt klistremerkedesign, men utsetter fristen 2 uker for at det skal være mulig å
sende inn design etter juleferien.
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Bryllup med HC
Onsdag 5.februar er det planlagt bryllup med HC i R1.
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Ny interessegruppe KultKom
Sofie, Jonas
Det ble fremmet et forslag om å opprette en ny interessegruppe kalt KultKom som skal ta for seg filmer,
tegneserier og lignende. Det kan fungere som en videreføring av Filmklubben og Dokom, en tidligere undergruppe

for tegneserieinteresserte komponenter. Styret synes det er viktig at KultKom sine potensielle arrangementer ikke
skal konkurrere mot allerede eksisterende arrangementer fra Arrkom, Educom eller andre komitéer. Ellers er Styret
positive til opprettelsen av KultKom. De vil få muligheten til å presentere seg på infomøte om undergrupper ved
våropptaket og om det blir en interessegruppe vil da bli avgjort av om det er flere som melder interesse.
Kandidaturer, åpne for nominering, offentliggjøring
Silje
På mandag vil det sendes ut en infomail om kandidatur og nominering. To uker før SKE vil kandidatene
offentliggjøres på arrangementet på facebook. Kandidaturer som kommer etter det vil bli lagt inn i arrangementet
fortløpende.
SKE-mingling, når?
Silje
20. januar kl 14:00 i R90 vil det være SKE-mingling. Der vil alle styremedlemmene være tilgjengelig for spørsmål
om sin stilling og om det å være et styremedlem.
SKE - gjennomgang av våre lovendringsforslag
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Noen ønsker til utvikling av Nablabanken?
PostKom
PostKom vil gjerne være med på å videreutvikle Nablabanken og ønsker tilbakemeldinger fra Styret om hva som
kan gjøres videre. PostKom kan også bistå med å digitalisere materiale fra permer inn i Nablabanken.
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Eventuelt
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Fremover
ÅRE!
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Kritikk av møtet
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